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Co by mûl tedy správnû ãlovûk dû-
lat, kdyÏ se nûkdo z blízk˘ch stává zá-
visl˘m na jeho pomoci? Pokud moÏno
by mûli b˘t peãující i pfiíjemce pomoci
na tuto situaci alespoÀ „rámcovû” pfii-
praveni.  Není na místû „strkat hlavu
do písku” a tváfiit se, Ïe na‰í rodinû se
to nestane. Je dobré vûdût názory zú-
ãastnûn˘ch stran a mít v kruhu rodiny
pfiedstavu o ãasov˘ch, finanãních a dal-
‰ích zdrojích jejích jednotliv˘ch ãlenÛ,
a také o pfiání pfiíjemce (potenciálního
pfiíjemce) péãe. Spousta pfiekáÏek a si-
tuací je pfiedvídatelná, opakují se ve
vût‰inû rodin, a mÛÏeme s nimi poãítat
pfiedem nebo reagovat podle pfiiprave-
ného scénáfie hned pfii jejich vzniku.
T˘ká se to sociálnû-právní problemati-
ky (oprávnûn˘ch nárokÛ peãujícího
a pfiíjemce péãe), uspofiádání bytu, po-
fiizování kompenzaãních pomÛcek, dÛ-
leÏit˘ch informací a praktick˘ch rad.

Nedílnou a v praxi zanedbávanou sou-
ãástí pomoci by se mûla stát psychická
podpora peãujících.

Vût‰ina z nás má zku‰enosti s péãí
o svoje dûti. Ve srovnání s péãí o do-
spûlé ãleny rodiny je to v‰ak velk˘ 
rozdíl. Netroufla bych si soudit co je ná-
roãnûj‰í, to bude záviset pfiípad od 
pfiípadu. Ale péãe je v mnoha ohledech
odli‰ná. Tfieba si pfiedstavte fyzickou zá-
tûÏ pfii koupání a v˘mûnû plen mezi cca
sedmikilov˘m dítûtem a dospûl˘m ãlo-
vûkem. Rozdíl je tfieba desetinásobn˘.
MÛÏete namítnout, Ïe dospûl˘ ãlovûk
spolupracuje, ale na druhou stranu 
mohou b˘t pro nûj jak˘koliv pohyb ãi
manipulace velmi bolestivé aÏ nemoÏné.

Co se t˘ãe psychické zátûÏe, tu nel-
ze vyjádfiit v pfiesn˘ch fyzikálních veli-
ãinách. B˘vá skrytá, potlaãovaná a o to
více devastující v‰echny pfiíslu‰níky
rodiny. Matka zÛstává pofiád matkou,
i kdyÏ je upoutaná na lÛÏko, dcera bu-
de pofiád dcerou, i kdyÏ uÏ dávno vy-
chovala svoje dûti. Tyhle role jsou nám
pfiisouzeny jednou pro vÏdy.

Znám rodinu, kdy se dcera v dobré
vífie snaÏila fiídit heslem „ty ses o mû
dobfie starala, kdyÏ jsem já byla dítû,
tak já se teì stejnû dobfie budu starat

o tebe”. Samo o sobû to má logiku.
PotíÏ je v tom, Ïe dcera to dûlala zpÛ-
sobem, jako by se z maminky opût 
stalo malé dítû. O star‰ího ãlovûka je
tfieba peãovat, ne ho pfievychovávat, to
se nepodafií. Rodiãovská autorita není
na místû, pfiíkazy nefungují, dochází
k otevfien˘m ãi skryt˘m konfliktÛm
a k trápení v‰ech zúãastnûn˘ch. Není
nic hor‰ího neÏ „páchat dobro”, o které
pfiíjemce na‰í péãe nestojí.

A jak z toho ven? Spousta peãujících
se vydává ze v‰ech fyzick˘ch a psy-
chick˘ch sil bez toho, aby mûla moÏ-
nost získat informace o tom, jak si péãi
o rodinného pfiíslu‰níka (obvykle seni-
ora) pfiijatelnû nastavit a zorganizovat.
KdyÏ do rodiny pfiichází ãlovíãek, ne-
bo v rodinû malé dítû je, je dnes bûÏné
nav‰tûvovat nejrÛznûj‰í pfiedporodní
kurzy, pfiípravy péãe o dítû, matefiská
centra, atd.  Ale kdyÏ z rodiny ãlovíãek
odchází a jeho ãas se krátí, najednou
jsme zaskoãeni a bezradní.

A právû toto bychom chtûli zmûnit.
Je tfieba peãujícím dát najevo, Ïe dûlají
práci dÛleÏitou nejen pro své blízké, ale
pro celou spoleãnost. Rádi bychom jim
usnadnili péãi tím, Ïe jim pomÛÏeme
pfiipravit se a obstát se ctí v roli peãují-

cích bez toho, aby to mûlo devastující
vliv na nû samotné a na jejich blízké.
Práce peãujících má obrovskou hodno-
tu, která není mûfiitelná pouze penûzi.
Nyní se podafiilo získat podporu stát-
ních institucí i Evropské unie a koneãnû
peãujícím ulehãit jejich práci. Teì jde
„jen” o to, aby oni dokázali pfiijít za ná-
mi a poÏádat o pomoc a podporu.

V prÛbûhu leto‰ního roku mÛÏete
zaznamenat u lékafiÛ, na úfiadech i jin-
de informaãní letáky Generace Care,
z.ú. Je zde nabízena pomoc peãujícím,
aÈ uÏ formou sociálnû-právního pora-
denství, vzdûlávání, nebo „klubu ne-
formálních peãovatelÛ”.  

Ráda bych vyuÏila této pfiíleÏitosti
a pozvala v‰echny zájemce o proble-
matiku peãujících na na‰e semináfie
a besedy, které se budou konat v prÛ-
bûhu roku 2017. 

Projekt je pod zá‰titou peãovatel-
ské sluÏby - Generace Care z.ú. 

Více informací na www.generaceca-
re.eu - v sekci rezervace na semináfie
hebo na tel: 734 400 233 Mgr. Magda
AmbroÏová, DiS. - koordinátorka
projektu a 773 750 537  p. Patáková
- vedoucí projektu.

B˘t peãujícím není snadné - Generace
- podpora peãujících rodin

ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Asistentku obchodu - obch. – tech. komunikace se zákazníky, aktivní fiidiãka.
Provozního technika (údrÏbáfie) - údrÏba strojÛ a zafiízení. 
Dále hledáme: dûlníky kovov˘roby • kontrolorky kvality • obchodního zástupce.

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326,67921 âerná Hora
Kontakt: p. Monika NároÏná, tel.: 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz

V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.

PraÏská 76, Letovice
(b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

Jaké to je stát se peãujícím? Rozhodnû ne snadné. Témûfi kaÏd˘, kdo se stará v do-
mácím prostfiedí o nûkoho blízkého vám to potvrdí. Mnohdy je to, pfiedev‰ím na
psychiku, znaãnû vyãerpávající a spoleãensky i finanãnû velmi nedocenûná práce.


